
 الرتبية الوطنية  ألسئلة االسرتشبدية ملبدةا
 م 9191 -9102للصف السببع من العبم الدراسي: 

 -عًٌ ملا ٜأتٞ: /  1غ

 اْضعاج فاط١ُ َٔ أخٝٗا طامل يف اجتُاع ايعائ١ً.  -1
 احرتاّ االختالف يف ايشأٟ بني أفشاد ايعائ١ً.  -2
 األٚىل يت١ُٝٓ قذسات ايطفٌ.األطش٠ املذسط١   -3

 ؟ أرنش بعلا َٔ ٚاجباتو داخٌ ايعائ١ً/  2غ

 -: ( اْؼػًت بايًعب َع أؿذقائو ْٚظٝت َا طًبت٘ أَو )/  3غ

 ؟ َا ايتكـري يف طًٛنو -1
 ؟ َا ٖٞ اْعهاطات ريو ع٢ً ايعائ١ً -2
 ؟ ٌٖ أَو ذلك١ يف َعاقبتو -3

 ؟ بٛاجباتِٗ جتاٙ ايعائ١ًملارا جيب ع٢ً األفشاد ايكٝاّ /  4غ

 ؟ داخٌ األطش٠ ٚحظب قذسات٘ اجلظذ١ٜ ٚايز١ٖٝٓ ٚايٓفظ١ٝ َظؤٚاًل ايطفٌ نٝف جنعٌ/  5غ

 , ٚؿادم ايضٖٛس ٚتعؼكٗا , ثِ أْؼذ  اطتؼعش اجلُاٍ يف َأنًو ًَٚبظو َٚظهٓو )/  6غ

 ؟ ؟ ٚحتت أٟ عٓٛإ َٔ ايكائٌ اجلُاٍ يف دلاٍ ايطبٝع١....(             
 -:  عًٌ ملا ٜأتٞ/  7غ

 . تشب١ٝ ايٓؽء ع٢ً أطع ط١ًُٝ  -1
 ع٢ً اإلْظإ إٔ ٜؤدٟ ٚاجب٘ دائُا ٜٚطايب حبكٛق٘.  -2

 ؟ َا ٖٞ ايظًٛنٝات اييت جيب إتباعٗا داخٌ اجملتُع/  8غ

 ؟ إُٖاٍ اإلْظإ يٛاجبات٘ جتاٙ اجملتُعَا ايزٟ ٜرتتب ع٢ً /  9غ

 ؟ ْاقؽ ريو يف كٛء دساطتو يذسغ ٚاجباتو يف اجملتُع  (( اإلْظإ َذْٞ بطبع٘ )) / 11غ

 ؟ ٖٞ َعاٜري اختٝاس ايتًُٝز املجايٞ َا/  11غ

 -: ارنش َـطًح يًُفاِٖٝ ايتاي١ٝ/  12غ

ايكإْٛ ٚتكّٛ ع٢ً ايتعإٚ يتخكٝل املـًخ١ ايعا١َ  إطاس دلُٛع١ َٔ األفشاد تعٌُ يف  -1

 . ٚايٓٗٛض مبجتُعِٗ ٚتطٜٛشٙٚاملؼرتن١ 

, ٚتشبطِٗ َـاحل َؼرتن١ ٚسٚابط ٚعادات                                                     دلُٛع١ أػخاق ٜعٝؼٕٛ َع بعلِٗ ايبعض  -2

 . ٚتكايٝذ ٚحيتهُٕٛ إىل ايكإْٛ

 .  ت٘ع٢ً جٓظٝ ػخف َٓتُٞ إىل بًذ ٜتُتع باحلكٛم ناف١ يهْٛ٘ َٛيٛدًا فٝ٘ أٚ حاؿاًل  -3
 -: عًٌ ملا ٜأتٞ/  13غ

 . حيتاج إىل اآلخشٜٔ اجتُاعًٝا بؼشًٜا اإلْظإ نائًٓا  -1



 . خذ١َ ايٛطٔ ٚاجب ٚطين  -2
  -: َارا تكذّ هلؤالء/  14غ

 . ؿػاس حيذثٕٛ فٛك٢ ٜٚشػكٕٛ املـابٝح باحلجاس٠  -1
 ػٝخ ٖشّ أقعذٙ املشض ٚاطتٓجذ بو ملظاعذت٘.  -2
 . تٓظِٝ مح١ً ْظاف١ ّٜٛ ايعط١ً  -3

  -: ( تٛافل أٚ ال تٛافل َا سأٜو فُٝا ٜأتٞ )/  15غ

 . نٌ عٌُ تطٛعٞ َُٗا نإ كئٝاًل ي٘ ق١ُٝ  -1
 ٚطين ٖٛ ايٛطٔ ايزٟ ٜٛفش يٞ ايعٝؽ ايشغذ ٚايشفا١ٖٝ.  -2
 فال أتٓاصٍ عٓٗا.نٌ أَٛايٞ ٖٞ مثش٠ أتعابٞ   -3
 ال تظتكِٝ احلٝا٠ دٕٚ تعإٚ ٚتلأَ.  -4

 -:  َا ٖٞ املظؤٚي١ٝ االجتُاع١ٝ يهٌ َٔ/  16غ

 . اجملتُع املذْٞ -2  . ايذٚي١  -1       

 ؟ َا ٖٞ َظؤٚيٝات املٛاطٔ جتاٙ دلتُع٘/  17غ

 ؟  ؟ َٚا أُٖٝتٗا عشف املٛاط١ٓ/  18غ

 ؟ ارنش أْٛاع اإلعاق١/ 19غ

 ؟ االتفاق١ٝ ايذٚي١ٝ حلكٛم األػخاق رٟٚ اإلعاق١َا ٖٞ /  21غ
 ؟ َا ٖٞ أطباب ايتُٝض ٚايتفٛم يف ايذساط١ يزٟٚ اإلعاق١/  21غ

 ؟ َت٢ ٜهٕٛ األػخاق رٟٚ اإلعاق١ عٓاؿش فاع١ً يف دلتُعاتِٗ/  22غ

 ؟ ؟ َع رنش بعض املبذعني ايزٜٔ حتذٚا إعاقتِٗ ٚتأيكٛا سغِ اإلعاق١ رٟٚ اإلعاق١َٔ ِٖ األػخاق /  23غ

 ( االختالف         -   ايتٛافل )   : عشف نال َٔ/  24غ

 ؟ ملارا ًْجأ إىل احلٛاس أثٓاء االختالف/  25غ

  -: ارنش ايظًٛى امللاد/  26غ

 .                             يف ايٓكاؾاحلذ٠   -1
 .                              ايعٓاد يف ايشأٟ  -2
 سفض خٝاسات األخش.                       -3
 اخلشٚج عٔ آداب احلٛاس.                     -4

 ؟ ؟ َٚا ايفشم بٝٓ٘ ٚبني اخلالف َا ٖٞ فٛائذ االختالف/  27غ
 

 بايتٛفٝلمتٓٝاتٞ يًجُٝع  
 


